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Ouderraad
Basisschool De Springplank
Notulen Ouderraadvergadering nr. 3 Ouderraad d.d. 28 oktober 2019
Aanvang:
19.30 uur
Voorzitter:
Sander
Secretaris:
Eva
Aanwezig:
Kelly, Kirsten, Patrick, Fatima
Aanwezig van het team:
Yvonne
Afmeldingen:
Evelien, Olesya
1.
Opening en vaststellen definitieve agenda
Welkom aan Walter, hij komt kijken of hij zich wil aansluiten bij de Ouderraad.
Toegevoegde punten; kinderraad en fotograaf
2.
Goedkeuring notulen en actielijst
a.
Notulen vorige vergadering
Notulen worden goedgekeurd.
In een eerder overleg is er gesproken over een e-mailaccount via Stichting
Leersaam tbv ouderraad. Wat is de stand van zaken? Dit punt was niet meer
helder maar bleek bedoeld om makkelijker documenten met leerkrachten te
delen. Yvonne gaat navragen of we hier baat bij hebben. ->nagekomen bericht:
Dit is mogelijk. Het is dan makkelijker om documenten te delen met leerkrachten
en de documenten staan centraal op het Leersaam account. Yvonne vraagt aan
OR of ze een account moet laten aanmaken.
b.
Actielijst
-gemachtigde bank. Evelien heeft een uitdraai opgevraagd bij KvK voor de bank.
Zodra ze deze heeft kan ze het verder gaan regelen.
-ouderbijdrage. Er zijn 137 betalingen binnen. Vanaf volgende week worden
persoonlijke herinneringen verstuurd.
-website. Is prima. Fijn ook dat er losse foto’s op staan van de OR leden.
Misschien iets meer toelichten wat we precies doen.
c.

Lijst hulpouders
Klopt de lijst? Er staan ouders op die vanwege geloofsovertuiging niet meedoen
aan de opgegeven activiteiten. Sander gaat de lijst checken.

3.
a.

Mededelingen en post
Directie
-kinderraad. Eerste bijeenkomst is geweest en iedereen is erg enthousiast. De
kinderen hebben ook al veel ideeën. Kinderraad bestaat uit afvaardiging uit de
groepen 4 t/m 8 en komen 5 keer per jaar in vergadering met de directrice bijeen.
Ze mogen meedenken over zaken die voor hen belangrijk zijn en met
ideeën/aandachtspunten komen. Het zou fijn zijn als de kinderen ook een keer
met iemand van de OR kunnen spreken. Vergaderingen staan gepland op: 15-1 /
11-3 / 27-5 / 8-7 van 11:15 uur tot 12:00 uur. Vanuit de kerstwerkgroep komt
het idee om het opgehaalde bedrag ‘vrijwillige bijdrage’ voor eten ouders (o.a.
hamburgers) ter beschikking te stellen aan de kinderraad om ze “een duwtje in de
rug” te geven. De OR is hiermee akkoord. De kinderraad zou bijvoorbeeld graag
buitenspeelgoed kopen.
-Staking. 6 november 2019 staat een landelijke stakingsdag in het (primair)
onderwijs aangekondigd. Leraren mogen zelf bepalen of ze staken of niet. Indien
de meerderheid gaat staken gaat de school dicht. Indien het zich beperkt tot

enkele blijft de betreffende klas thuis. Yvonne wil meegeven dat de staking niet
over salaris gaat maar over de inhoud van het beroep en het tekort aan mensen
die dit mooie beroep willen uitoefenen. -> 30 oktober krijgen de ouders een mail
of en hoe de staking gaat plaatsvinden.
-WNRA wet. Nieuwe wet gaat gelden voor het openbaar onderwijs. Voor o.a.
katholiek onderwijs was deze al in werking getreden. De wet regelt dat
leerkrachten een arbeidsovereenkomst aan gaan met de school. Na 3 periodes
van arbeid moet een vaste aanstelling gegeven worden. Dit beperkt de inzet van
inval leerkrachten omdat na bijvoorbeeld 3 keer 1 dag invallen een vast contract
aangeboden moet worden.
-nieuwbouw. De leegstaande lokalen op de eerste verdieping worden voorlopig
niet afgebouwd. De gemeente betaald niet omdat er genoeg lokalen zijn in EttenLeur en de overige gebruikers van het pand hebben het geld er ook niet voor
(over).
-inspectie. De stichting Leersaam krijgt een inspectie op bestuursniveau. Tevens
zullen de scholen “de Leest” en “de Toverlaars” bezocht worden. De Springplank is
reeds eerder bezocht.
b.

c.

d.

e.

4

Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad
-continu rooster. Er is een werkgroep opgericht die Vleer breed gaat onderzoeken
of het continu rooster ingevoerd gaat worden. Een afvaardiging is al bij een school
gaan kijken die dit rooster volgen en heeft vragen kunnen stellen. De werkgroep
wil graag ouders (en OR) betrekken in de te maken afwegingen. Er is ook contact
met verschillende belanghebbende zoals Kober in verband met lunch opvang. De
brede school pakt dit gezamenlijk op zodat het uiteindelijk resultaat voor iedereen
acceptabel is en geen onrust veroorzaakt bij de andere school. Verschillende
schooltijden tussen de scholen is niet wenselijk ivm drukte buiten en op de
gangen.
-gastlessen. Patrick vraagt vanuit zijn professie hoe de school denkt over
gastlessen. Indien het binnen het thema past staat de school daar voor open. Hij
heeft daarover verder contact met Yvonne.
Voorzitter OR
-De vlag (die o.a. gebruikt zal worden op Springplankdag) was zoek maar is
gevonden. Yvonne geeft nog aan dat Springplankdag als een feestdag gezien
moet worden waarbij de leerkrachten bedankt worden. Ze hebben besloten dan
ook geen verjaardagslied te zingen.
Secretaris OR
-Is de foto dag goed verlopen? Tevreden reacties van zowel leerkrachten/hulp
ouders en kinderen. Komt de fotograaf terug voor de zieke kinderen? Alleen bij
grote aantallen.
-kinderraad. Wijze van verkiezingen kinder raadslid is in de klassen verschillend
verlopen. Leerkrachten waren hier vrij in maar mogelijk kan daar volgend jaar
anders naar gekeken worden (democratische verkiezingen overal gelijk).
Penningmeester
-ouderbijdrage 137 betaald
-papieren KvK inschrijvingen nieuwe leden OR via school versturen
-reservering kamp is naar de spaarpot overgeschreven
-facturen boeken zijn betaald
Werkgroepen
• Sinterklaas: cadeaus zijn besteld, binnen en moeten geteld worden.
Facturatie vanuit Lobbus ging erg ingewikkeld maar alles is betaald. Er
gaat een brief de deur uit voor hulpouders (reeds gedaan). Het verhaal
(leerkrachten schrijven dit) is nog niet bekend wel dat er alleen roetpieten
komen. Er kunnen dus geen ouders Piet zijn, ook niet voor de andere
school. De turnverenging (Patrick zou dit navragen) kan ook geen Pieten
regelen. De leerkrachten gaan de Pieten regelen. 1 ouder gaat naar zieke

•

•

kindjes rijden. De afspraak met de Sint is ook gemaakt en Patrick bewaakt
het tijdspad voor de Sint.
14 november versieren om 19.00 uur en cadeaus inpakken.
Kerst: woensdag 18 december 2019 kerst. Vrijdag 6 december opruimen
Sinterklaas en versieren kerst. 9 december komt de hapjes lijst aan de
klasdeur te hangen. Verdeling in 3 categorieën, zoet/hartig/gezond max 15
regels per klas tegen voedselverspilling. Leraren monitoren lijst. 10
december maatjeswerken, koekjes versieren. Verdere organisatie loopt,
meer uitleg na Sinterklaas.
Acties: paaseitjes verkopen. Goed organiseren. Levert vermoedelijk een
leuk bedrag op waar door de kinderraad ook buitenspeelgoed van
aangeschaft kan worden.
Kaartenactie was geen succes.
Loopactie was een succes maar niet als je elk jaar hetzelfde doet.

Woensdag heeft Olesya contact met de Rooi Pannen om te bekijken waar ze
zouden kunnen helpen (Carnaval en Sportdag).
Fatima neemt nog contact op met de brandweer over de aankomst, hoe en waar.
5.

6.

Rondvraag
Walter: Hoe zitten de werkgroepen in elkaar? Uitleg volgt door Sander. Overzicht
van indelingen laten zien.
Sluiting
De voorzitter vraagt hoe Walter de vergadering ervaren heeft. Walter heeft een
positieve indruk en wil zich graag aansluiten.
De voorzitter sluit de vergadering

Data vergaderingen schooljaar 2019/2020:
Do 16-01
Ma 10-02
Ma 18-11
Do 19-03
Do 12-12
Do 07-05 (apr niet)

Ma 25-05
Ma 15-06
Do 02-07

